
 

 

ร่าง 
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
-------------------------------------------------------------------- 

วิสัยทัศน์ 
 

   คนไทยไดร้ับการศกึษาตลอดชีวติและการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีมีคุณภาพ 
อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกนั เพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมอีาชีพอย่างย่ังยืน 
 
พันธกิจ 
   ๑. จัดและส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคณุภาพ  
    ๒. จัดและส่งเสรมิการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ประชาชนและชุมชนให้สามารถสรา้งสรรคแ์ละแขง่ขนัดา้นอาชีพได้อย่างย่ังยืน 
    ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศในการดําเนินงาน
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการศกึษาตลอดชีวิตและการศึกษา
เพ่ือการมงีานทํา 
   ๔. พัฒนาและส่งเสริมการนาํวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มาใช้ให้เกดิประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวติและ
การศกึษาอาชีพเพ่ือการมงีานทํา 
   ๕. พัฒนาบคุลากรและระบบการบรหิารจัดการให้สามารถดาํเนนิงานการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสรมิการศึกษาตลอดชีวติและการศึกษาเพ่ือการมงีาน
ทําของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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    ๑. การเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังวิกฤตอุทกภัย 
     ๑.๑ ให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เพ่ือการป้องกันภัยพิบัติ การจัดการแก้ปัญหาใน
กรณีท่ีประสบภัยพิบัติ สําหรับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
    ๑.๒ จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ ให้ประชาชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ท้ังในการพัฒนาอาชีพเดิม การ
แสวงหาอาชีพเสริม และการสร้างอาชีพใหม่ รวมท้ังการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเพ่ือส่ง
เข้าสู่ระบบการผลิตอุตสาหกรรมตามเดิม 
     ๑.๓ สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการซ่อมแซมและฟ้ืนฟูให้มีความพร้อมสําหรับ
ให้บริการประชาชนต่อไป 
    ๑.๔ ให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกพ้ืนท่ีท่ีอาจประสบภัยในลักษณะอ่ืนใดด้วย 
อาทิ วาตภัย ดินถล่ม อัคคีภัย ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง โดยจัดให้มีการจัดทําแผนสํารอง
ภาวะฉุกเฉินและมีการซ้อมการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือลดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดจากภัยต่างๆ 
     ๑.๕ เร่งจัดบริการเพ่ือเยียวยาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนโดยจัดหา
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน และท่ีพักอาศัยช่ัวคราวให้กับผู้ประสบภัย 

   ๒. การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
    ๒.๑ เร่งเสนอจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือเป็นกลไก
ในการกําหนดทิศทาง อํานวยการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการ
การดําเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของจังหวัด 
     ๒.๒ เร่งสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําของประชาชน ความต้องการด้านแรงงาน สินค้า และบริการ รวมท้ัง
ศักยภาพของพ้ืนท่ี ท้ัง ๕ ด้าน กล่าวคือ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนท่ี 
ศักยภาพของพ้ืนท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลท่ีตั้งของแต่ละ
พ้ืนท่ี ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนท่ี และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดหลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลัก 
กล่าวคือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการและ
บริการ 
    ๒.๓ เร่งพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การจัด
การศึกษาอาชีพแนวใหม่ เป็นการจัดการศึกษาท่ีสามารถสร้างอาชีพหลัก ท่ีมั่นคงให้กับผู้เรียน 
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โดยสามารถสร้างรายได้ได้จริงท้ังในระหว่างเรียนและสําเร็จการศึกษาไปแล้ว และสร้าง
ความสามารถเชิงการแข่งขันให้กับชุมชน 
    ๒.๔ จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ ๒ แห่ง เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมท้ังเป็นท่ีจัดเก็บ
แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
    ๒.๕ ประสานการดําเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษา
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนใน
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระหว่างจังหวัด 
     ๒.๖ จัดให้มีระบบการประสานงานเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน
ต่างๆ สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน 
    ๒.๗ จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานทําอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง พร้อมท้ังนําผลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้
เป็นไปตามความตอ้งการด้านการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของประชาชน ความต้องการของ
ตลาด และศักยภาพของพ้ืนท่ีท้ัง ๕ ด้าน 

   ๓. เร่งรัดจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน 
     ๓.๑ เร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถนําสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยรวม และสร้างเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้อย่าง
มั่นคง 
     ๓.๒ เร่งพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ท่ีทันสมัย ครอบคลุมตามโครงสร้างหลักสูตร นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้
มาตรฐานท้ังความรู้สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดทําในรูปแบบส่ือเอกสารและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีคุณภาพ และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดอย่างท่ัวถึง 
    ๓.๓ ส่งเสริมให้ กศน.อําเภอทุกแห่งดําเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
รวมท้ังผลการเรียนอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนอย่าง  
    ๓.๔ พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษาท่ีมีความโปร่งใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๔. เร่งรัดการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน 
     ๔.๑ รณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การอ่านเพ่ือเป็นวิธีการในการแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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    ๔.๒ เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้สามารถอ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๔.๓ พัฒนาหนังสือและส่ือท่ีมีเนื้อหาสาระจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และหนังสือดีมี
คุณภาพในการพัฒนาความรู้สําหรับประชาชนในชุมชน 
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   ๑.  นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ 

    ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ๑) ดําเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อตําราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่าง
ท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
      ๒) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีสํานักงาน กศน. ให้การรับรองคณุภาพให้ทันตอ่ความต้องการของผู้เรียน พร้อมท้ังจัดให้มี
ระบบหมุนเวียนตําราเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการตํารา
เรียนอย่างเท่าเทียมกัน  
     ๓) ขยายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพให้กับประชากรวัยแรงงาน 
ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ  
     ๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการ 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
     ๕) จัดให้มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ รวมท้ังสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรู้
ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๒ การส่งเสริมการรู้หนังสือ  
     ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รูห้นังสือท้ังในระดับพ้ืนท่ีและส่วนกลางใหม้ี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเปน็ระบบเดียวกัน  
     ๒) พัฒนาหลักสูตร ส่ือ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงาน
สําหรบัผู้ไมรู่้หนังสือให้สอดคล้องกบัสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
     ๓) เพ่ิมศกัยภาพครู กศน.และภาคีเครือขา่ยท่ีร่วมจัด ให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับผู้ไม่รูห้นังสืออย่างมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพ 
     ๔) มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการ 
รู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ สําหรับให้ประชาชนได้นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้ 
     ๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับประเทศ 

    ๑.๓ การศึกษาต่อเน่ือง  
     ๑) มุ่งจัดการศกึษาอาชีพเพ่ือการมงีานทําอย่างย่ังยืน โดยให้ความสําคัญกบั 
การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ใน ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
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ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถ เจตคติท่ี
ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ได้จริง  
     ๒) มุ่งจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวติให้กบัทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรูค้วามสามารถในการจัดการชีวิตของ
ตนเองให้อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข รวมท้ังการใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์ตอ่ตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 
     ๓) มุง่จัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใช้รปูแบบการฝึกอบรม  
การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเปา้หมาย โดยเนน้การสร้างจิตสํานกึความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมอืงดี 
เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบรูณาการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องใหไ้ดม้าตรฐาน และสะดวกต่อ
การใช้งานเพ่ือสนบัสนนุการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

    ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
     ๑) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร  
     ๒) พัฒนาครูและผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งให้สามารถจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมีคุณภาพ 
โดยส่งเสริมใหม้ีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้และการวดัและประเมินผล 
     ๓) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับความตอ้งการและสภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
     ๔) ส่งเสริมการพัฒนาส่ือแบบเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออ่ืนๆ ประกอบ
หลักสูตรโดยการมีส่วนรว่มของท้ังภาครฐัและเอกชน 
     ๕) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิตท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
      ๖) มุ่งเนน้ให้กลุ่มเปา้หมายท่ีลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
สภาพและความต้องการของตนเอง โดยมีอตัราการคงอยู่ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ใน
สาระความรู้พ้ืนฐานไมต่่ํากวา่ร้อยละ ๖๐ 
     ๗) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมนิผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานใหไ้ดม้าตรฐาน โดยการนําข้อทดสอบกลางมา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
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     ๑) เรง่รดัให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ไดม้าตรฐาน โดย
พัฒนาบคุลากรให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมนิภายในดว้ยตนเอง  
     ๒) เรง่รดัให้สํานักงาน กศน.จังหวดั/กทม. ดําเนนิการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษาโดยตน้สังกดัให้ผ่านการประเมนิคุณภาพภายใน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
     ๓) เรง่รดัดาํเนนิการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ท่ีมีผลการประเมนิ
ภายนอกของสถานศกึษาไมไ่ดต้ามมาตรฐานท่ี สมศ.กาํหนดโดยปรบัแผนพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา และดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  สําหรับสถานศกึษาท่ียังไม่ได้เข้ารบัการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไ้ด้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
     ๔) ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  
สมศ. ผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีกําหนด 
    ๑.๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     ๑) จัดและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและกิจกรรมส่งเสรมิการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ บริบทในพ้ืนท่ี และความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมายใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้สามารถพัฒนาศกัยภาพของตนเองและ
เสริมสรา้งความสัมพันธ์ในท้องถิ่น  
     ๒) ส่งเสริมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ และการเทียบระดับ
การศกึษา ด้านศาสนศึกษาเข้าสู่การศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
     ๓) ใหห้นว่ยงานและสถานศกึษาจัดใหม้ีมาตรการดูแลรกัษาความปลอดภัย 
แก่บคุลากรและนักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างท่ัวถึง 

    ๑.๗ การศึกษาทางไกล  
     ๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ท้ังระบบการให้บรกิาร ระบบการเรียน 
การสอน ระบบการวดัผลและประเมนิผลการเรียน ท้ังหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และ
การศกึษาตอ่เนื่องโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
มาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศกึษาทางไกลใหม้ีคุณภาพ  
     ๒) พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรให้มคีวามพร้อมในการจัดและให้บริการ
การศกึษาทางไกลเพ่ือใหป้ระชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
     ๓) ขยายกลุ่มเป้าหมายภาคเีครือข่ายผู้ให้บริการ และผู้รับบรกิารให้มากขึ้น 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
   ๒. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ๒.๑ การส่งเสริมการอ่าน  
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     ๑) พัฒนาระดบัความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้
ระดบัอ่านคล่อง เขียนคล่อง และอ่านเชิงคดิวิเคราะห์พ้ืนฐาน โดยผ่านกระบวนการปฏิรูปการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  
     ๒) พัฒนาคนไทยใหม้ีนิสัยรกัการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและสร้าง 
เจตคติให้เห็นคุณค่าและประโยชนข์องการอ่าน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนรว่ม และ
กําหนดมาตรการจูงใจเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
     ๓) ส่งเสริมใหม้ีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการอ่าน ให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และ
หลากหลาย รวมท้ังมีความพร้อมในดา้นส่ืออุปกรณ์ท่ีสนับสนนุการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะงานมหกรรมรกัการอ่านในส่วนภูมิภาค  
      ๔) ส่งเสริม และสนบัสนนุการสร้างเครือข่ายส่งเสรมิการอ่านโดยจัดให้มี
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในทุกตําบล  
     ๕) ส่งเสริมใหม้ี “นครแห่งการอ่าน” ในจังหวดัท่ีมีความพร้อมเพ่ือสร้างเสรมิ
บทบาทของการส่งเสริมการอ่าน  
 
 
 
 

    ๒.๒ ห้องสมุดประชาชน 
     ๑) มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทําและสร้าง
รายได้อย่างย่ังยืนและการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๒) จัดตั้งห้องสมุดประชาชนในอําเภอท่ียังไม่มีห้องสมุดประชาชน เพ่ือจัดบริการ 
ให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง โดยเน้นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
จากภาคีเครือข่ายในการดําเนินงาน 
     ๓) จัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
เช่ือมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ สําหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน 
     ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังภายในและ
ภายนอกห้องสมุด เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ประชาชน เพ่ือสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติ 
     ๕) จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง สม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
เรียนรู้และการพัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน 
      ๖) พัฒนาศกัยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบรกิารของห้องสมดุประชาชน ให้
มีความรู ้ความสามารถในการให้บริการสนับสนุนการดาํเนินงานห้องสมดุ 
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     ๗) แสวงหาภาคเีครอืข่ายเพ่ือให้เกดิการมีส่วนรว่มในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานห้องสมุดประชาชน 

    ๒.๓ วิทยาศาสตรเ์พ่ือการศึกษา 
     ๑) พัฒนาและจัดทํานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร และจัดกิจกรรมท่ี
เน้นการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ
วิเคราะห์ ปลูกจิตสํานึกทางด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม กระตุน้การใช้ความคดิสรา้งสรรค์ และ
สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนนาํความรู ้ทักษะ และกระบวนการเรียนรูท้างวิทยาศาสตร์ไปใช้
ในการพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
     ๒) เช่ือมโยงกระบวนการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยเน้น
วิทยาศาสตร์ชุมชนให้ผู้รับบริการสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาอาชีพ ส่ิงแวดล้อม  
การป้องกนัภัยพิบัติจากธรรมชาตแิละการดํารงชีวิตประจําวัน ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
     ๓) ส่งเสริม สนับสนนุ ภาคีเครือขา่ยท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนท้ังใน 
และต่างประเทศใหร้่วมจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์แก่ผู้รับบริการ 
     ๔) ส่งเสริม สนับสนนุการวจัิยและพัฒนาส่ือการเรียนรู ้และกิจกรรมดา้น
วิทยาศาสตร์ให้มีรปูแบบและเนื้อหา ท่ีหลากหลาย สามารถปลูกฝังให้ผู้รับบริการมีเจตคติท่ีดตี่อ
วิทยาศาสตร์อย่างมปีระสิทธิภาพ 
     ๕) ส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนานวตักรรมด้านวิทยาศาสตร์เชิงบรูณาการ  
เพ่ือเป็นฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
     ๖) พัฒนาศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาให้เปน็แหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการ 
แหล่งจุดประกายการพัฒนาอาชีพ และแหล่งท่องเท่ียวประจําท้องถิน่ 

   ๓. นโยบายด้านการส่งเสรมิการเรยีนรู้ของชุมชน  

    ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน  
     ๑) จัดหาครุภัณฑ์และส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบั กศน.ตําบล/แขวง ใหค้รบทุกแหง่  
เพ่ือสนับสนนุการบริหาร การจัดกิจกรรมการศกึษาและการเรียนรู้ ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนได้ทันเวลา 
     ๒) จัดหาหนังสือและส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบตา่งๆ อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพในรูปแบบและสาระท่ีหลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและครอบครวั การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน และการสร้าง 
ความบันเทิง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและความสุขในชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน 
      ๓) จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวติเชิงรุกท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
สร้างสรรค์ ต่อเนื่อง และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและชุมชน โดยจัดให้ม ี
การจัดการศึกษาผ่านทีวีสาธารณะ การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์ การป้องกนัภัยพิบัติ การศกึษาการดแูลรกัษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การ
เสริมสรา้งกระบวนการประชาธิปไตย การเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน และ
ความจําเปน็เรง่ดว่นต่างๆ ของแต่ละชุมชน 
      ๔) เรง่รดัให้ กศน.ตําบล/แขวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสรมิให้มี
กลุ่มส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่าน โดยใช้อาสาสมคัรส่งเสริมการอ่าน 
เป็นกลไกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบตา่งๆ ในชุมชน โดยดําเนินงาน 
เป็นทีมร่วมกับคร ูกศน.ตาํบล/แขวง 
 
 
     ๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสภาพการรูห้นังสือและความต้องการทางการศึกษา
และการเรียนรูข้องประชากรวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ครบถว้น 
ถูกต้อง ทันสมัยและเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ทันความต้องการ เพ่ือประโยชน์
ในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
     ๖) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน.ตําบล/แขวง เพ่ือการประสานเช่ือมโยง 
และส่งต่อผู้เรียนใหไ้ดร้ับบรกิารทางการศึกษาท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
     ๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กศน.ตําบล/แขวง อย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง
ให้มีการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงาน กศน.ตาํบล/แขวง และจัดให้มีการรายงานต่อ
สาธารณะ รวมท้ังนาํผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อย่างต่อเนือ่ง  
     ๘) กํากับและติดตามให้ กศน.ตําบล/แขวง ดาํเนนิการให้เปน็ไปตามมาตรฐาน 
การดําเนนิ กศน.ตําบล/แขวง  

    ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครอืข่าย 
ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวติและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทําอยา่งยั่งยืน ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ 
     ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครอืข่ายทุกระดับ โดยจําแนกตามระดบัความ
พร้อมในการมีส่วนรว่ม ท้ังนีใ้ห้ดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และ
สามารถเช่ือมโยงกันได้ท่ัวประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการให้การส่งเสริมและสนับสนนุได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ และระดับการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย  
     ๒) พัฒนาบคุลากรภาคีเครอืข่ายให้มศีักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
และการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างมีคุณภาพ 
     ๓) ใหห้นว่ยงานและสถานศกึษา ประสานการทํางานร่วมกับภาคเีครือข่าย 
เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และภารกิจเกี่ยวกบัการศึกษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอัธยาศัยในการเปน็กลไกสําคญัเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

    ๓.๓ อาสาสมัคร กศน. 
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     ๑) ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้ ภูมปิัญญาท้องถิน่ และขา้ราชการ
บํานาญเขา้มาเป็นอาสาสมคัร กศน. โดยเข้ามามบีทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้ส่ือสารข้อมูลความรู้ท่ีเปน็ประโยชนแ์ก่
ประชาชนและนําเสนอความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน โดยทํางานเป็นทีมร่วมกับ
ครูในสังกัด สํานกังาน กศน. 
     ๒) ส่งเสริมใหอ้าสาสมคัร กศน. ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด และ 
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยท่ีมคีณุภาพ 
     ๓) เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในรูปแบบต่างๆ แก่อาสาสมัคร กศน. เพ่ือให้
ตระหนกัถงึคุณค่าและความสําคัญของตนเอง และเข้ามามีส่วนรว่มดาํเนนิการจัดและส่งเสรมิ
การเรียนรูต้ลอดชีวติอย่างมคีุณภาพและย่ังยืน 

    ๓.๔ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
     ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.ตําบล/แขวง 
ท่ีดําเนินการอยู่แล้วใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
     ๒) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน  
จัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาดงูาน การฝึกอบรม เพ่ือนําความรูไ้ปแกป้ัญหาหรือพัฒนาชุมชน 
     ๓) ส่งเสริมใหม้ีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เช่ือมโยงกับหลักสูตรตา่งๆ 
ของ กศน. โดยคํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผู้เรียนท่ีแท้จริง เพ่ือประโยชน์
ในการมงีานทําและการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ 
     ๔) ส่งเสริมใหม้ีขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชมุชนในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ โดยให้มกีารจัดทําและเผยแพร่ส่ือเพ่ือการธาํรงรกัษาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้
ในชุมชน 
     ๕) พัฒนาศกัยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญองคค์วามรู้
ด้านต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
   ๔. นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ 

    ๔.๑ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
     ๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
สนับสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ ์
อย่างมีคุณภาพและเกิดผลโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
     ๒) จัดทําฐานขอ้มูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ท่ีสนองงานโครงการ 
อันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
 
 

    ๔.๒ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงชายแดนของ ศฝช. 
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     ๑) ให้ ศฝช.ทุกแห่ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบคุลากร และการเผยแพร่
ความรู้ดา้นเกษตรธรรมชาต ิโดยความรว่มมือระหวา่ง สํานักงาน กศน.กับ มูลนิธ ิMOA ไทย 
และ MOA International 
     ๒) มุง่จัดและพัฒนาการศกึษาอาชีพ กระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนา
อาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน โดยเน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติ ให้แก่ประชาชนตาม
แนวชายแดน 
     ๓) จัดและพัฒนา ศฝช.ให้เป็นศนูย์สาธติการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดาํริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพ
สําหรบัประชาชนตามแนวชายแดน 
     ๔) จัดระบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ศูนย์เรียนรูป้รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเช่ือมโยงกับ กศน.ตาํบล/แขวง ในพ้ืนท่ี  

    ๔.๓ การส่งเสริมและจัดการศึกษาสาํหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
     ๑) ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชน
ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน เดก็ด้อยโอกาส คนเร่รอ่น คนไทยในต่างประเทศ 
     ๒) จัดและส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวนัสําหรับ  
กลุ่มชาติพันธุ ์
     ๓) พัฒนาศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มคีวามพร้อม 
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     ๔) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของกลุ่มเปา้หมายพิเศษแต่ละกลุ่ม  
     ๕) ศกึษาวิจัยรปูแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
     ๖) พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในการปฏิบตัิงานของครูท่ีรับผิดชอบ
กลุ่มเปา้หมายพิเศษ  
 
 
 
 
 
   ๕. นโยบายด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

    ๕.๑ พัฒนาสถานวีิทยุศกึษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการออกอากาศให้
กลุ่มเปา้หมายสามารถใช้เปน็ช่องทางการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
ขยายการรับฟังใหค้รอบคลุมท่ัวประเทศ 

    ๕.๒ พัฒนาสถานวีิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
การออกอากาศให้กลุ่มเปา้หมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
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ตลอดชีวติโดยรวมสถานวีิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถาน ี
Teacher TV เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้สามารถรับชม   ได้ท้ังระบบ C – Band และ Ku – Band 
พร้อมท่ีจะรองรบัการพัฒนาเป็นสถานวีิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศกึษาสาธารณะ (Free ETV) 

    ๕.๓ พัฒนารายการวิทยุเพ่ือการศกึษา ใหเ้ช่ือมโยงและตอบสนองต่อการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัของสถานศกึษาเพ่ือส่งเสรมิคุณภาพ
การเรียนการสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

    ๕.๔ พัฒนารายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศกึษา ใหเ้ช่ือมโยงและตอบสนองตอ่การ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
การเรียนการสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

    ๕.๕  เสรมิสร้างโอกาสให้นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทุกลุ่มเป้าหมายมี
ทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพโดยจัดให้มีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพ่ือ
การมงีานทําทางสถานีวิทยุศึกษา สถานวีิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
และสถานวีิทยุโทรทัศน์สาธารณะ 

    ๕.๖  ผลิตและเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนกิส์เพ่ือการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ัวไป
และกลุ่มเปา้หมายเพ่ือคนพิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษา
ทางไกล การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก 

    ๕.๗  พัฒนาบุคลากรของสถานศกึษาและภาคเีครือข่ายให้สามารถผลิต เผยแพร่ 
และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    ๕.๘  พัฒนาระบบการใหบ้รกิารส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาให้ได้หลายช่องทางท้ัง
ทางอินเทอร์เนต็ และรปูแบบอ่ืน ๆ  เช่น  DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น เพ่ือให้
กลุ่มเปา้หมายสามารถใช้บรกิารไดต้ามความต้องการ 
    ๕.๙ สํารวจ วิจัย และตดิตามประเมนิผลด้านส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

   ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

    ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร  
     ๑)  พัฒนาบุคลากรทุกระดบัให้มีสมรรถนะสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและ
ระหว่างการดํารงตําแหนง่เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงาน และบรหิารจัดการการดาํเนนิงานของ
หนว่ยงานและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ 
      ๒) พัฒนาบคุลากรทุกระดบัให้มีความรู ้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เปน็ศนูย์กลางในการ
ฝึกและสร้างอาชีพท่ีมั่นคงให้กับประชาชนและชุมชนพร้อมท่ีจะแขง่ขนัในเวทีอาเซยีนและเวที
สากล 
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     ๓)  พัฒนาหัวหนา้ กศน.ตําบล/แขวงใหม้ีสมรรถนะสูงขึน้ในการบรหิารจัดการ 
กศน.ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็น
นักจัดการความรูแ้ละผู้อาํนวยความสะดวกการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูท่ี้มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จรงิ 
     ๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพ่ือการมีส่วนรว่ม
ในการบริหารการดําเนนิงานตามบทบาทภารกจิของ กศน.ตาํบล/แขวง อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล/แขวง ให้สามารถทําหน้าท่ีเป็นผู้ส่งเสรมิและ
สนับสนนุการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล/แขวง ท่ีมี
คุณภาพ 
      ๖) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหวา่งบคุลากร รวมท้ังภาคเีครือข่ายในทุกระดับ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกจิกรรมการพัฒนาบุคลากร และ 
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างตอ่เนือ่ง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปล่ียน
เรียนรูก้ารดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ 
     ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการพัฒนานวตักรรมสําหรบัการพัฒนาสมรรถนะ
ของบคุลากร 
     ๘) ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือน 
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์  

    ๖.๒ การกาํกับ นิเทศ ตดิตาม ประเมิน และรายงานผล 
     ๑) สรา้งกลไกการกํากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิ และรายงานผลการดําเนินงาน
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหนว่ยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือข่ายท้ังระบบ  
      ๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส่ืออ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสม เพ่ือการกํากบั นิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธภิาพ  

    ๖.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานและอัตรากาํลัง 
     ๑) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและดําเนินการปรบัปรงุสถานท่ีและ
วัสดุอปุกรณ์ ให้มคีวามพร้อมในการจัดการศกึษา 
     ๒) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพ่ือนาํมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้มีความพร้อมสําหรับจัดกจิกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ของประชาชน 
     ๓) แสวงหาภาคเีครอืข่ายในท้องถิน่เพ่ือการมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรม 
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     ๔) เร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวติ  
     ๕) บริหารอัตรากาํลังท่ีมอียู่ท้ังในส่วนท่ีเปน็ขา้ราชการ พนักงานราชการ  
และลูกจ้าง ให้เกดิประสิทธภิาพสูงสุดในการปฏิบตัิงาน 

    ๖.๔ การพัฒนาองค์ความรูแ้ละฐานข้อมูล 
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     ๑) วิจัยและพัฒนานวตักรรมการบรหิารจัดการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการใช้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปน็
กลไกสําคัญในการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
     ๒) ส่งเสริมใหม้ีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ัง
การศกึษาวิจัยเพ่ือสามารถนาํมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกบั
ความต้องการของประชาชนและชุมชนพร้อมท้ังพัฒนาขดีความสามารถเชิงการแขง่ขันของ
หนว่ยงานและสถานศึกษาท้ังในระดับอาเซียนและระดบัสากล 
     ๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกนั
ท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หนว่ยงานและสถานศกึษาในสังกดัสามารถนําไปใช้เป็น
เครื่องมือสําคัญในการบริหาร และจัดบริการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๔) สนบัสนนุให้มกีารประชาสัมพันธแ์ละสรา้งภาพลักษณ์ใหม่ ของ กศน.  
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติและการศกึษาอาชีพเพ่ือการมงีานทํา เพ่ือสร้างกระแสให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเหน็ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของ กศน.ท้ังในฐานะผู้รบับริการ ผู้จัด ผู้ส่งเสริมและสนบัสนุนการดําเนินงานของ กศน. 
 
 


